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SARI 

Hidayah, Eni. 2015 “Pemanfaatan Situs Sejarah Kalinyamat sebagai Sumber 

Belajar melalui Metode Group Investigation untuk Hasil Belajar Peserta Didik 

Kelas X SMA Negeri 1 Pecangaan”. Skripsi. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu 

Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Cahyo Budi Utomo, M. 

Pd. 

Kata Kunci : Situs Sejarah Kalinyamat, Sumber Belajar, Hasil Belajar 

Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di SMA Negeri 1 Pecangaan 

menunjukkan bahwa penyampaian pembelajaran sejarah pada materi akulturasi 

kebudayaan Islam dan perkembangan kebudayaan Islam belum pernah 

memanfaatan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar yang dikarenakan 

beberapa kendala. Padahal dengan memanfaatkan sumber belajar yang ada di 

lingkungan akan berdampak positif dalam peningkatan hasil belajar peserta didik. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk pemanfaatan sumber belajar yang ada di 

lingkungan sekitar. Tujuan penelitian ini: (1) untuk mengetahui pemanfaatan situs 

sejarah Kalinyamat sebagai sumber belajar melalui metode group investigation 

untuk hasil belajar peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Pecangaan. (2) untuk 

mengetahui perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelas kontrol yang 

menggunakan metode ceramah dengan kelas eksperimen yang memanfaatkan 

situs sejarah kalinyamat sebagai sumber belajar melalui metode group 

investigation pada peserta didik kelas X SMA Negeri 1 Pecangaan. 

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan 

desain eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas X 

SMA Negeri 1 Pecangaan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan teknik cluster sampling dengan desain nonequivalent control group 

design. Sampel penelitian ini adalah peserta didik kelas X SOS 2 sebagai kelas 

kontrol dan peserta didik kelas X SOS 1 adalah kelas eksperimen. Varibel x dalam 

penelitian ini adalah pemanfaatan situs sejarah Kalinyamat melalui metode group 

investigation sebagai sumber belajar, sedangkan variabel y penelitian ini adalah 

hasil belajar peserta didik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah statistik deskriptif. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh rata-rata nila pre 

test-post test pada kelas eksperimen 14,86 jauh lebih besar pada rata-rata kelas 

kontrol 8,29. Kemudian hasil uji independent sample t-test menunjukkan nilai 

sig=0,004=0,4% < 5% maka H0 ditolak atau menerima Ha. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dari hasil uji independent sample t-test ada perbedaan rata-

rata hasil belajar antara kelas kontrol yang menggunakan metode ceramah dengan 

kelas ekperimen yang memanfaatkan situs sejarah Kalinyamat sebagai sumber 

belajar melalui metode group investigation pada peserta didik kelas X SMA 

Negeri 1 Pecangaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejarah merupakan kajian ilmu yang menjelaskan tentang peristiwa 

pada masa lampau yang disertai dengan fakta-fakta yang jelas. Menurut 

Renier (1961:14) dalam (Widja, 1989:101) sejarah dalam salah satu fungsi 

utamanya adalah mengabadikan pengalaman masyarakat dimasa lampau, yang 

sewaktu-waktu bisa menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat tersebut 

dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Sehingga melalui 

sejarahlah nilai-nilai masa lampau dapat dipetik pelajarannya dan dapat 

dimanfaatkan untuk menghadapi masa kini.  

Pendidikan sejarah memberikan pengertian kepada masyarakat tentang 

makna dari peristiwa masa lampau. Sehingga pendidikan sejarah yang 

dilaksanakan berdasarkan pemahaman dan kearifan maka dapat membantu 

mewujudkan generasi yang sadar sejarah dan bijaksana dalam menanggapi 

masa lampau agar dapat menata masa depan secara lebih baik. Oleh karena 

itu, pendidikan sejarah mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

membentuk kepribadian bangsa, kualitas manusia dan masyarakat Indonesia. 

Berkaitan dengan pembelajaran sejarah, maka sejarah sebaiknya perlu 

dipelajari, karena pembelajaran sejarah sangat peting bagi individu dan 

masyarakat dalam mempelajari kemajuan dan kemunduran yang terkandung 

dalam berbagai peristiwa di masa lalu. Di negeri kita, sejarah telah menjadi 

salah satu mata pelajaran wajib dalam kurikulum Sekolah Dasar (SD), 
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Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Akan tetapi pada kenyataannya, posisi pendidikan sejarah di sekolah kurang 

diminati khususnya bagi para peserta didik. Fakta di lapangan juga 

menunjukan bahwa minat peserta didik dalam membaca buku-buku sangat 

memprihatinkan, ditambah dengan sejarah selalu identik dengan pelajaran 

mengetahui dan menghafalkan peristiwa/ fakta sejarah, tanpa menelaah lebih 

lanjut apa sebenarnya yang diinginkan dari pemahaman terhadap peristiwa 

sejarah tersebut. Pengajaran terhadap pembelajaran sejarah dibanyak sekolah 

hanyalah transfer ilmu guru kepada peserta didik di dalam kelas melalui 

komunikasi satu arah. Dengan metode seperti itu tentu saja akan berdampak 

pada hasil belajar peserta didik yang kurang baik karena menjadikan pelajaran 

sejarah membosankan (Suryadi, 2012: 79-81). 

Menurut informasi dari guru sejarah SMA Negeri 1 Pecangaan hasil 

belajar dari peserta didik masih tergolong masih rendah. Berdasarkan hasil 

observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukan rendahnya hasil belajar 

peserta didik disebabkan karena peserta didik yang kurang antusias dalam 

pembelajaran sejarah yang cenderung monoton di dalam kelas, kurangnya 

variasi guru dalam menyampaikam pembelajaran menjadi faktor utama yang 

menyebabkan rendahnya hasil belajar peserta didik terhadap pelajaran sejarah. 

Guru dalam pembelajaran yang masih menggunakan metode pembelajaran 

konvensional dan memberikan tugas-tugas kepada peserta didik akan 

menjadikan peserta didik untuk malas belajar sejarah yang akan berakibat 

pada hasil belajar bagi setiap peserta didik. Padahal banyak sekali metode 
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pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru sejarah dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas guna membantu memberikan pemahaman fakta sejarah 

yang diajarkan pada peserta didik. Seperti, metode untuk meningkatkan 

belajar peserta didik dengan memanfaatkan berbagai fasilitas belajar sejarah 

yang ada serta kemampuan pengajaran sejarah untuk memanfaatkan dan 

mengembangkannya (Kasmadi, 1996: 14-16).  

Guru dituntut untuk lebih kreatif dalam pelaksanaan pembelajaran 

sejarah agar hasil yang diinginkan akan tercapai sesuai rata-rata yang telah 

ditentukan. Guru dapat menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang 

melibatkan peran peserta didik secara aktif dalam pembelajaran yang akan 

menjadikan peserta didik lebih berkesan disetiap pembelajaran. Sehingga 

dapat meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar sejarah bertambah 

baik dalam mencapai nilai rata-rata yang telah ditentukan dan proses 

pembelajaran yang diselenggarakan menjadi menyenangkan serta terjalin 

interaksi yang baik antara guru dengan peserta didik. Hal tersebut sesuai 

dengan Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  

Nomor  65 Tahun 2013, bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, 

minat, dan perkembangan  fisik serta psikologis dari peserta didik. 

Hasil belajar yang ingin dicapai hendaknya diperhatikan bagaimana 

cara menyampaikan materi mengenai pelajaran yang akan disampaikan karena 
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hasil belajar merupakan perubahan dari perilaku peserta didik setelah 

mengalami kegiatan belajar dan perubahan perilaku tersebut tergantung pada 

apa yang dipelajari oleh peserta didik (RC Rifa‟i dan Chatarina Tri Anni, 

2011: 85). Adapun faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu faktor 

internal (dalam diri peserta didik) dan faktor eksternal (lingkungan). Untuk 

meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran sejarah ini juga harus 

diperhatikan strategi-strategi dalam pembelajaran agar peserta didik dapat 

menerima pembelajaran yang disampaikan oleh guru dengan baik dan sesuai 

tujuan yang ingin dicapai.  

Strategi-strategi yang dapat dipakai oleh guru untuk meningkatkan 

hasil belajar guru dapat memanfaatkan sumber belajar yang telah ada. Sumber 

belajar merupakan semua sumber (data, orang atau benda) yang bisa 

digunakan dalam lingkup kecil atau kombinasi belajarnya  biasa berupa pesan, 

orang, bahan, alat, teknik dan lingkungan (Mulyasa, 2005: 48). Sehingga 

sumber belajar dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan 

kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, 

pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. 

Sumber belajar yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran di SMA 

Negeri 1 Pecangaan adalah sumber belajar yang berada di luar ruangan kelas. 

Pemanfaatan ini merupakan pemanfaatan sumber belajar yang ada di 

lingkungan sekitar peserta didik yang belum pernah dilakukan oleh guru 

dalam proses pembelajaran sejarah.   
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Pembelajaran di luar ruangan ini dapat dilakukan di beberapa tempat, 

misalanya museum, situs sejarah, ataupun tempat bersejarah lainya. Dalam hal 

ini guru dapat memanfaatkan situs sejarah sebagai sumber belajar. Menurut 

UU Nomor 5 Tahun 1992 yang kemudian disempurnakan dalam UU Nomor 

11 Tahun 2010 situs cagar budaya merupakan lokasi yang berada di darat dan/ 

atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, 

dan/ atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti 

kejadian pada masa lalu. 

Pemanfaatan cagar budaya ini juga diatur pada dalam UU Nomor 11 

Tahun 2010 pasal 85 bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang 

dapat memanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu 

pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata serta pemerintah dan 

pemerintah daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi cagar budaya yang 

dilakukan oleh setiap orang. Fasilitasi yang dimaksud adalah berupa ijin 

pemanfaatan, dukungan tenaga ahli pelestarian, dukungan dana, dan/ atau 

pelatihan. Dari hal tersebut guru dapat memanfaatkan situs sejarah sebagai 

sumber belajar dalam proses pembelajaran sejarah guna meningkatkan hasil 

belajar peserta didik agar sesuai apa yang ingin dicapai.  

Situs sejarah yang berdekatan dengan lokasi SMA Negeri 1 Pecangaan 

adalah situs sejarah Kalinyamat. Berhubungan dengan situs sejarah 

Kalinyamat, tempat yang berkaitan dengan tokoh Pangeran dan ratu 

Kalinyamat adalah bukit Danaraja dan komplek makam Mantingan. Bukit di 

Gunung Danareja adalah tempat dimana Ratu Kalinyamat bertapa (tapa 
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Wuda), sedangkan komplek makam Mantingan merupakan komplek makan 

Pangeran Hadiri dan Ratu Kalinyamat beserta kerabatnya. Komplek makam 

Mantingan ini terletak disebelah selatan Kota Jepara (Hayati dkk, 2000: 83).  

Pemanfaatan sumber belajar yang sesuai dengan materi pelajaran dan 

berada di sekitar lingkungan peserta didik akan meningkatkan hasil belajar, 

hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Utari (2012: 35-42). 

Yang dimaksud sumber belajar yang digunakan adalah sesuatu yang 

dipergunakan dalam kegiatan belajar mata pelajaran sejarah guna memperoleh 

informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan peserta didik dalam 

rangka meningkatkan pemahaman peserta didik.  

Benda-benda peninggalan sejarah yang terdapat di situs sejarah 

Kalinyamat merupakan sumber belajar dan informasi konkrit bagi peserta 

didik. Pemanfaatan situs sejarah  sebagai sumber belajar sejarah merupakan 

kegiatan pembelajaran berkaitan pada materi pokok proses Islamisai tentang 

akulturasi kebudayaan Islam dan perkembangan kebudayaan Islam yang ada 

di Indonesia. Pemanfaatan situs sejarah ini merupakan bentuk implementasi 

kurikulum 2013 yang akan memberi banyak pengalaman terhadap peserta 

didik terutama untuk membuktikan bahwa yang dibaca dalam buku adalah 

benar, karena dalam pembelajaran sejarah diharapkan mengetahui dan 

mengerti apa yang telah dipelajarinya. Melalui pemanfaatan sumber-sumber 

belajar berupa situs sejarah Kalinyamat diharapkan mampu mengatasi masalah 

kejenuhan dalam pembelajaran sejarah serta menjadikan pembelajaran sejarah 

akan lebih menyenangkan dan juga dapat meningkatkan hasil belajar. 
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Kegiatan pembelajaran sejarah dengan memanfaatkan situs sejarah 

sebagai sumber belajar dilakukan dengan metode pembelajaran kooperatif 

yaitu group investigation. Pembelajaran dengan metode group investigation 

dimulai dengan pembagian kelompok. Selanjutnya guru beserta peserta didik 

memilih topik-topik tertentu dengan permasalahan-permasalahan yang dapat 

dikembangkan dari topik-topik tertentu. Sesudah topik beserta 

permasalahannya disepakati, peserta didik beserta guru menentukan metode 

penelitian yang dikembangkan untuk memecahkan masalah (Suprijono, 2010: 

93).  

Metode pembelajaran group investigation dapat melatih peserta didik 

untuk menumbuhkan kemampuan berfikir mandiri. Keterlibatan peserta didik 

secara aktif dapat terlihat mulai dari tahap pertama sampai tahap akhir 

pembelajaran. Dengan pemilihan metode pembelajaran group investigation 

hal tersebut dapat membentuk karakter peserta didik lebih aktif dalam 

pembelajaran yang sebenarnya yang dapat melibatkan peserta didik dari awal 

pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Hal ini peneliti terapkan metode 

pembelajaran tersebut saat memanfaatkan situs sejarah kalinyamat sebagai 

suber belajar sejarah. Selain itu, akan menumbuhkan keaktifan peserta didik 

dalam mempelajari dan mengamati peninggalan sejarah secara langsung yang 

berdampak pada pembelajaran sejarah yang lebih berkesan, sehingga peserta 

didik akan lebih paham tentang materi yang disampaikan oleh guru dengan 

melihat bukti-bukti nyata peninggalan dalam peristiwa sejarah.  
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Berdasarkan uraian tersebut peneliti mengambil judul Pemanfaatan 

Situs Sejarah Kalinyamat sebagai Sumber Belajar Melalui Metode Group 

Investigation untuk Hasil Belajar Peserta Didik Kelas X SMA Negeri 1 

Pecangaan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan 

diulas dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pemanfaatan situs sejarah Kalinyamat sebagai sumber belajar 

melalui metode group investigation untuk hasil belajar peserta didik kelas 

X SMA Negeri 1 Pecangaan? 

2. Adakah perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelas kontrol yang 

menggunakan metode ceramah dengan kelas eksperimen yang 

memanfaatkan situs sejarah Kalinyamat sebagai sumber belajar melalui 

metode group investigation pada peserta didik kelas X SMA Negeri 1 

Pecangaan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pemanfaatan situs sejarah Kalinyamat sebagai sumber 

belajar melalui metode group investigation untuk hasil belajar peserta 

didik kelas X SMA Negeri 1 Pecangaan. 

2. Untuk mengetahui perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelas kontrol 

yang menggunakan metode ceramah dengan kelas eksperimen yang 



9 

 

 

memanfaatkan situs sejarah Kalinyamat sebagai sumber belajar melalui 

metode group investigation pada peserta didik kelas X SMA Negeri 1 

Pecangaan. 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi: 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

suatu kajian yang ilmiah dan dapat dijadikan sebagai sumber referensi 

untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pemanfaatan situs sejarah 

Kalinyamat sebagai sumber belajar sejarah melalui metode group 

investigation serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat evaluasi bagi 

peserta didik dalam mencapai indikator pencapaian. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu 

manfaat sebagai berikut: 

a. Bagi peneliti 

1) Meningkatkan kemampuan peneliti dalam mengaplikasikan ilmu 

yang telah didapat dibangku kuliah. 

2) Menambah pengetahuan peneliti tentang kegiatan penelitian. 

3) Meningkatkan kemampuan peneliti dalam hal penelitian yang 

dipraktikkan dan dilakukan secara langsung. 

4) Sebagai alat untuk mengembangkan diri sebagai guru yang 

profesiaonal. 
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b. Bagi guru 

1) Menjadikan sumber referensi bagi guru dalam menyampaikan 

materi ajar khususnya proses Islamisasi dengan memanfaatkan 

situs sejarah Kalinyamat sebagai sumber belajar. 

2) Memberikan sumbangan informasi bagi guru sejarah dalam 

meningkatkat kualitas pembelajaran sejarah. 

c. Bagi peserta didik 

Membantu peserta didik dalam penyerapan materi pelajaran 

sejarah yang dianggap menjenuhkan menjadi suatu mata pelajaran 

yang asik, sehingga proses pemahaman terhadap materi sejarah yang 

disampaikan akan lebih mudah terserap dan dipahami oleh peserta 

didik. 

d. Bagi pihak sekolah 

1) Meningkatkan kualitas pengajaran sejarah di sekolah tersebut. 

2) Memberikan sumbangan yang positif bagi sekolah dalam usaha 

perbaikan proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar. 

E. Batasan Istilah 

Agar memperoleh pengertian yang sama tentang istilah dan tidak 

menimbulkan penafsiran yang berbeda maka diperlukan penegasan istilah 

dalam penelitian. Penegasan istilah dalam penelitian ini adalah: 

1. Situs Sejarah 

Pengertian dari situs dan peninggalan benda-benda bersejarah 

tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 1992 Pasal 1 ayat 2 menyatakan 
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bahwa situs sejarah merupakan lokasi yang mengandung atau diduga 

mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang 

diperlukan bagi pengamanannya. Kemudian disempurnakan lagi dalam 

UU Nomor 11 Tahun 2010 bahwa situs cagar budaya adalah lokasi 

yang berada di darat dan/ atau di air yang mengandung benda cagar 

budaya, bangunan cagar budaya, dan/ atau struktur cagar budaya 

sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.  

Jadi menurut peneliti berdasarkan kedua pengertian tersebut 

situs sejarah merupakan lokasi hasil penemuan berupa barang ataupun 

benda hasil dari kegiatan masa lalu. Benda-benda purbakala yang 

bersejarah tersebut di antaranya adalah istana-istana, makam, masjid, 

dan candi. Situs sejarah yang dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

sejarah berkaitan dengan penelitian ini adalah situs sejarah Kalinyamat 

berupa makam Mantingan sebagai bukti proses Islamisasi dalam 

bangungan arsitekturnya. 

2. Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah semua sumber (data, orang atau benda) 

yang memungkinkan bisa digunakan dalam lingkup kecil atau 

kombinasi belajarnya. Sumber belajar biasa berupa pesan, orang, 

bahan, alat, teknik dan lingkungan. Secara sederhana sumber belajar 

dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan 

kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah 
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informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses 

belajar mengajar (Mulyasa, 2005: 48). 

Sumber belajar yang dimaksud adalah sesuatu yang 

dipergunakan dalam kegiatan belajar mata pelajaran sejarah guna 

memperoleh informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan 

peserta didik dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta didik. 

Sumber belajar sejarah dalam penelitian ini adalah situs sejarah 

Kalinyamat yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai 

sumber belajar. 

3. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-

aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari 

oleh peserta didik. Oleh karena itu, apabila peserta didik mempelajari 

pengetahuan tentang konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh 

berupa penguasaan konsep (RC Rifa‟i dan Chatarina Tri Anni, 

2011:85). Berkaitan dengan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didik setelah melakukan 

kegiatan pembelajaran mata pelajaan sejarah dengan mengunjungi 

langsung situs sejarah Kalinyamat yang dapat dilihat dengan nilai yang 

diperoleh peserta didik. 

 




